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این انمای ن
شانامه در سال  ۱۳۹۱از وزارت ارشاد در تهران
مجوز انشر این انمای ن
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پرده اول
دامنهی البرز .یک عصر تابستانی.
صحنه :دامنهی کوه البرز .تصویر کوه روی دیوارهای صحنه.
1
)کیومرث(
)صحنه تاریک میشود و صدایی شعر میخواند(.
صدا:
که چون نو شد او بر جهان کدخدای
نخستین به کوهاندرون تساخت جای
)صحنه روشن میشود .کیومرث درحالی که لباتسی با پوتست پلنگ پوشششیده وارد صششحنه
میشود .در دامنهی کوه البرز میایستد و به منظره کوه نگاه میکند .بعششد شششروع بششه راه
رفتن میکند و به تصویر کوه روی دیوار صحنه دتست میکشد(.
کیومرث :آن زمان که من بودم و تنهایی مونس من بود نام نخستین انسششان را گرفتششم .از
کوه تا کوه تسفر میکردم اما تسرانجام از تنهایی درآمدم .هزارهها گذشت .او آمششد و از مششن
نوشت .او که نامش بر پیشانی تاریخ تستاره شد و شعرهایش را همه خواندند.
)کیومرث راه میرود و به آتسمان نگاه میکند .دوباره به کوه البرز نگاه میکند(.
کیومرث :هزارهها من و ما شد و این کوه نامآوران را در قلب خود جاداد و مششن همچنششان
بر تارک تاریخ ماندم .یکی به من نام آدم داد آن دیگری برایم نام کیومرث را برگزیششد امششا
هیچ کدام فراموش نکردند که من چه کردم و چه گفتم.
)کیومرث از صحنه خارج میشود(.
2
)کیومرث  -مشی  -مشیانه(
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)کیومرث در حالی که دو ریواس در دتست راتستش دارد در دامنهی البرز ایسششتاده اتسششت.
روی صحنه راه میرود و وتسط صحنه به چشمهای میرتسد .با دتست چششپ آب از چشششمه
روی صورتش میریزد و صششورتش را میشششوید .تسششپس روی زمیششن مینشششیند .زمیششن را
میکند و دو تساقهی ریواس را در خاک جامیدهد .بعششد بششا ریختشن خششاک روی ریشششهی
ریواسها جایشان را در خاک محکم میکند .از جایش بلنششد میشششود و بششه تسششمت چششپ
صحنه میرود(.
کیومرث:
تسر بخت و تختم برآمد به کوه
پلنگینه پوشیدهام با گروه
)صحنه تاریک میشود و فقط بخشی از صحنه که جششای کاشششتن ریواسهششا بششود روشششن
میشود .در جای ریواسها مشششی و مشششیانه درحششالی کششه لباسهششایی بششا پوتسششت پلنششگ
پوشیدهاند ایستادهاند .نور صحنه کم میشود و رنگ قرمز بالی کوه دیده میشود .مشششی
به آتسمان اشاره میکند(.
مشی :کمکم داره غروب میشه.
مشیانه :مشی! تا دیر نشده باید بریم که بچهها منتظرن.
مشی :بهشون گفتی دوتست دارم ما رو تسالها بعد از مرگمون فراموش نکنن؟
مشیانه :نه .نگفتم.
مشی :یادت رفت مشیانه؟
مشیانه :یادم نرفت اما چطوری میخوان بعدها ما رو فراموش نکنن؟
مشی :اگه یه چیزی بسازیم که باهاش خودمون رو نششون بششدیم و ثبششت کنیششم میتششونن
خاطرهی ما رو نگه دارن و فراموشمون نکنن.
مشیانه :مثل چی؟
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)مشی دتستی به صورتش میکشد و شروع به راه رفتن روی صحنه میکند .بعد به طششرف
مشیانه برمیگردد و لبخند میزند(.
مشی :نمیدونم) ...مکث(  ...بعد از ما بچههامون یاد خواهند گرفت چی بسازن که باهاش
ما رو به خودشون نشون بدن که از یادشون نریم.
مشیانه :بهشون باید بگیم که به فکر موندن ما تو خاطر نسلهای بعد از ما باشن.
مشی :حتما) ...مکث(  ...به نظرت یاد این کوه بیشتر توی دل بچههامون میمونه یا خششود
ما؟
مشیانه :معلومه که ما.
مشی :درتست میگی .این کوه به یمن ما تو خاطر بچههامون میمونه) ...مکث(  ...بریم.
)مشی و مشیانه در کنار هم از صحنه خششارج میشششوند .نششور صششحنه خششاموش میشششود و
دوباره روشن میشود .کیومرث که در تسمت چپ صحنه ایستاده راه میرود و بششه وتسششط
صحنه میرتسد(.
کیومرث :خیلیها به من دل بستند اما کسی جز یک نفر از من ننوشت .اون یک نفر هششم
) ...مکث(  ...هنوز ندیدمش.
)کیومرث آهی میکشد و به آتسمان نگاه میکند(.
کیومرث :اون رویای زندگی منه .میدونم کششه اون رو یششه روز خششواهم دیششد .یششه روز روی
همین خاک کنار همین کوه بلند )با دتست به البرز اشاره میکند( که بهش دل بستم.
)کیومرث روی صحنه به تسمت چشمه برمیگردد و کنار آن میایستد(.
کیومرث :من رازهای زندگی رو درخششواهم یششافت ،اونچشه کششه مششن رو از دل تاریشخ صشدا
میزنه ،همهی هستی و دلبستگیم.
)کیومرث از صحنه خارج میشود(.
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پرده دوم
چهلتستون اصفهان .یک عصر پاییزی.
صحنه :نمای بیرونی چهلتستون .تصویر تساختمان چهلتستون اصفهان کششه دو طرفششش را
درختان بلند احاطه کرده روی دیوارهای صحنه .وتسط صششحنه جلششوی دیششوار تسششاختمان
پلهها به در ورودی چهلتستون میرتسد.
1
)کیومرث  -رویا  -عابران(
)کیومرث و رویا کنار تساختمان چهلستون ایستادهاند و به تستونها و دیوارهششای آن نگششاه
میکنند .دو مرد عابر از کنارشششان رد میشششوند و وارد تسششاختمان چهلتسششتون میشششوند.
کیومرث از رویا فاصله میگیرد و درحالی که به او خیره شده لبخند میزند .رویششا تسششرش
را به طرف او برمیگرداند و به طرفش میرود(.
رویا :به چی فکر میکنی کیومرث؟
کیومرث :به این که بالخره من و تو اینجا اومدیم .اصل فکر میکردی رویا که با هم بیایم
اینجا؟
رویا :نه .فکر نمیکردم         .
کیومرث :اما از اینجا اومدنمون نوشتی .یادته؟
رویا :آره .یادمه.
)کیومرث و رویا به تساختمان چهلتستون نزدیکششتر میشششوند و کنششار پلههششای ورودی آن
میایستند(.
کیومرث :با وجود این که من بارها به چهلتستون اومدم اما فکر نمیکردم از اومدنمون به
اینجا بنویسی) ...مکث(  ...ما باید یه روز بریم تهران.
رویا )با تعجب( :تهران؟ اما تو که اینجا به دنیا اومدی.
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کیومرث :آره .اما با خودم عهد بستم وقتی ببینمت تو رو ببرم شمال تهششران روی دامنهی
البرز .بریم تو .میخوام گچبریها و دیوارنگارههای تساختمون رو ببینی.
)رویا و کیومرث از پلهها بال میروند و وارد تساختمان چهلتستون میشوند(.
2
)کیومرث  -رویا  -بازدیدکنندگان تالر(
صحنه :نمای درونی چهلتستون .تالری پر از گچبریها و دیوارنگارههای رنگارنگ.
)کیومرث و رویا جلوی یکی از دیوارنگارههای داخل چهلتستون ایستادهاند و آن را تماشا
میکنند(.
رویا :این دیوارنگارهها خیلی قشنگن .چقدر با ظرافت و دقت روشون کار شده.
کیومرث :اینها رو رضا کاشانی معروف به رضا عباتسی کشیده) .بششا اشششارهی دتسششت( :ایششن
تصویر شاه عباس اول و ندیمهشه.
)رویا به دقت به تصویر خیره میشود(.
رویا :ندیمه بهش چی تعارف میکنه که بخوره؟
کیومرث :اکسیر جوانی.
رویا :اکسیر جوانی؟
کیومرث :آره .منظورم چای تسبزه .نوشیدن چای از زمان صفویه در ایران مرتسوم شد.
)دو بازدیدکنندهی تشالر از کنشار کیشومرث و رویشا رد میششوند .رویشا بشه یکشی دیگشر از
دیوارنگارهها نزدیک میشود و با دتست به آن اشاره میکند(.
رویا :رضا عباتسی از جشن دربار هم تصویر کشیده.
)کیومرث به طرف رویا میرود و به دیوارنگاره نگاه میکند(.
کیومرث :اینجا هم از صرف کردن چای تسبز نقاشی کشیده.
)رویا با دتست به یکی دیگر از نگارهها اشاره میکند(.
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رویا :این یکی لبد راجع به شکاره؟
کیومرث :آره .شاه عباس به شکار آهو خیلی علقه داشته.
رویا :دوتست دارم وتسایل و ابزار اون دوران رو هم میدیدیم.
کیومرث :چهلتستون موزه هششم داره کششه اشششیاء بششاقی مونششده از دوران صششفویه رو در اون
نگهداری میکنن .میتونیم اون موزه رو هم ببینیم.
)کیومرث و رویا از صحنه خارج میشوند(.
3
)کیومرث  -رویا  -بازدیدکنندگان موزه(
صحنه :موزهای شامل اشیاء دوران صفویه .ظرفها و کوزههای تسفالی با نقش و رنگهای
متنوع در محفظههای شیشهای قرار دارد.
)کیومرث و رویا از جلوی محفظههای شیشهای موزه رد میشوند و بششه دقششت بششه اشششیاء
داخل محفظهها نگاه میکنند .گاهی چنششد بازدیدکننششده از کنارشششان رد میشششوند و بششه
طرف محفظههای دیگر میروند .رویا بششا دتسششت بششه کوزههششای یکششی از محفظههششا اشششاره
میکند(.
رویا :معلوم نیس که این کوزهها دقیقا از کدوم دوران صفویه اتست.
کیومرث :فقط میدونیم که از اون دورانه اما این کششه مربششوط بششه زمامششداری کششدوم شششاه
صفویه اتست معلوم نیس.
)کیومرث و رویا به محفظهی دیگری نزدیک میشوند که لباتسی در آن قرار دارد(.
کیومرث :لباسهایی که تو اون دوران میپوشیدن اکثرا قرمششز رنششگ بششوده .در اون دوران
پوشیدن لباس به تسبک غربیها ناپسند بوده و حتی تو دربار لباس ایرانی میپوشیدن.
رویا :اطلعات جالبی از اون دوران داری.
کیومرث :در دوران شاه عباس اول رنگ شلوار آدما مششوقعیت اجتمششاعی اونششا رو مشششخص
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میکرده .مثل بزرگان شششلوار زرد میپوشششیدن ولششی مششردم عششادی شششلوار تسششفید بششه تششن
میکردن) ...مکث(  ...دوتست داشتم دربار اون دوران رو میدیدم .چیزهایی بششوده کششه تششو
کتابهای تاریخ نوشته نشده ،رازهایی که بوده و مونده.
)کیومرث و رویا از محفظههای دیگری که در آنهششا هششم لباسهششای دوران صششفویه اتسششت
بازدید میکنند به تسمت چپ صحنه میروند و از در خروجی موزه بیرون میروند(.

پرده سوم
دربار شاه عباس اول .یک روز تابستانی.
صحنه :تالر بزرگی با مبلمان و لوتستر بزرگی وتسط آن .پردههای مخملی قرمز رنگ روی
پنجرههای تالر را پوشانده .پلکان بلندی تسمت راتست صحنه قرار دارد کششه بششالی آن دو
مبل بزرگ جا دارد .میز کوچکی که رویش ظرف میوه اتست بیششن دو مبششل بششالی پلکششان
اتست.
1
)شاه عباس  -وزیر شاه عباس(
)شاه عباس روی مبلی بالی پلکان و وزیرش کنششار او روی مبششل دیگششری نشسششتهاند و از
روی میز کوچک کنار دتستشان میوه میخورند و با هم حرف میزنند .دو نفششر از غلمششان
دربار جلوی در ورودی تالر ایستادهاند(.
شاه عباس :باید انتقام قتل برادرم حمزه میرزا را از قزلباشها بگیریم.
)وزیر با تسر تایید میکند(.
شاه عباس :برادرم که دیگر زنده نیست .زن برادرم را برای ازدواج با ما آماده کنید.
وزیر :امر امر شاه اتست.
)شاه عباس به یکی از غلمان اشاره میکنششد و غلم از صششحنه خششارج میشششود و بعششد بششا
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تابلویی وارد صحنه میشود .شاه با انگشششت بششه غلم اشششاره میکنششد .غلم از پلکششان بششال
میرود تابلو را به وزیر شاه میدهد و از پلکان پایین میرود .بعد به تسمت در ورودی تالر
میرود و کنار غلم دیگر میایستد(.
شاه عباس )با اشاره به تابلو( :این زن عجب زیباییای دارد .همان موقع هم که زن حمزه
میرزا بود دل ما به تسمت او بود.
وزیر :الحق که این رضا عباتسی به خوبی او را به تصویر کشیده.
شاه عباس :هنرش شایستگیهای او را برای داشتن منصبی در دربار بششه مششا ثششابت کششرده
اتست.
)وزیر با تسر تایید میکند(.
شاه عباس :او را به ریاتست هنرمندان تسلطنتی میگماریم.
وزیر :چه وقت به این مقام منصوب شود؟
شاه عباس :همین امروز .بگویید فرمان را بنویسند تا مهرمان را رویش بزنیم.
وزیر :امر امر شاه اتست.
)شاه عباس و وزیرش از پلکان پایین میآیند و از صحنه خارج میشوند(.
2
)شاه عباس  -وزیر شاه عباس  -کیومرث  -محمد میرزا  -امامقلی میرزا  -تسربازان(
)شاه عباس و وزیرش روی دو مبل بالی پلکان نشستهاند .شاه به یکی از تسربازان اشششاره
میکند .تسرباز از صحنه خارج میشششود و بعششد همششراه کیششومرث وارد میشششود .کیششومرث
لباتسی به شکل لباسهای دوران صفویه پوشیده .به پایین پلکان که میرتسد میایستد(.
شاه عباس :پیش بیا کیومرث.
)کیومرث از پلکان بال میرود و جلوی شاه خم میشود و تسر به زیر میایستد(.
شاه عباس :میدانی که چهلتستون در واقشع بیسششت تسششتون بیشششتر نششدارد امششا بششه دلیششل
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انعکاتسشان در آب و تعدد تستونهایش نامش را چهلتستون گذاشتیم.
کیومرث :آری .میدانم.
شاه عباس :میخواهیم راز چهلتستون رو بیابی.
کیومرث :راز چهلتستون؟
)شاه عباس با تسر به وزیرش اشاره میکند(.
وزیر :روی تستونهای چهلتستون راز آن با اعداد مربشوط بشه حشروف ابجشد نوشششته ششده.
گمان میکردیم آنچه شاه امر کرد همان را بنویسند اما تعدادی از این اعداد با آنچه گفته
بودیم بنویسند تفاوت دارد.
کیومرث :چه تفاوتی؟
وزیر :در انتهای تسطر اول از تستون اول عدد  55و در انتهای تسطر آخر از تستون آخر عدد
 731نوشته شده.
شاه :راز اعداد اضافه بر تستونها را پیدا کن و بر ما معلوم کن چرا این دو عششدد اضششافی را
روی تستونهای اول و آخر چهلتستون نوشتهاند؟
کیومرث :اگر نتوانم چه؟
وزیر )با خشم( :اگر نتوانی تسرت بر باد میرود.
کیومرث :همهی تسعیام را خواهم کرد که راز چهلتستون را بیابم.
)کیومرث تعظیمکنان به تسمت پلکان میرود که از آن پایین برود(.
شاه :بمان .میخواهیم ناظر بر حکم قصاص پسرانمان باشی.
)کیومرث کنار وزیر میایستد .شاه با ابرو بششه یکششی از تسششربازان اشششاره میکنششد .تسششرباز از
صحنه خارج میشود و بعد با محمد میرزا و امامقلی میرزا وارد صششحنه میشششود .تسششرباز
کنار در ورودی تالر میایستد .محمد میرزا و امامقلی میرزا پایین پلکان میایستند(.
شاه عباس :چرا به ما خیانت کردید؟
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محمد میرزا )با اخم( :کدام خیانت؟
)شاه با چشم به دو تسرباز اشاره میکند .دو تسرباز نیششزه بششه دتسششت کنششار محمششد میششرزا و
امامقلی میرزا میایستند و نوک نیزهها را به طرف آنها میگیرند.
شاه عباس :همین که میخواتستید جای ما را بگیرید.
امامقلی میرزا :علیه ما توطئه کردهاند و اخبار دروغ به شاه رتساندهاند.
)وزیر لبخند میزند(.
شاه عباس :هردویشان را کور کنید.
)محمد میرزا میخواهد از پلکان بالبرود ولی تسرباز با نیزهاش مانع او میشود(.
محمد میرزا :شاه به عدالت ماندنی اتست) .با خشم( کور کردن فرزندان عدالت نیست.
)شاه با دتست به تسربازها اشششاره میکنششد و آنهششا محمششد میششرزا و امششامقلی میششرزا را کششه
همچنان اعتراض میکنند از صحنه خارج میکنند .وزیر به کیومرث اشاره میکند(.
وزیر )با لبخند( :اگر نتوانی راز چهلتستون را بیابی تسرنوشتی بسیار بدتر از فرزنششدان شششاه
در انتظارت اتست.
شاه عباس :مایلیم که راز چهلتستون را در دربار ما بیابی .از فردا تحقیقات را شروع کن.
میتوانی بروی.
کیومرث از پلکان پایین میرود و همراه یکی از تسربازان از صحنه خارج میشود.
3
)شاه عباس  -وزیر شاه عباس  -تسربازان  -کیومرث(
)در این بخش از پرده تسوم تسمت چپ صحنه یک میز مستطیلی چششوبی و یششک صششندلی
کنار آن اتست .در تسمت راتست صحنه شاه عبشاس و وزیشرش روی دو مبششل بشالی پلکششان
نشستهاند .وزیر از پلکان پایین میرود و به یکی از دو تسربازی که جلوی در ورودی تششالر
ایستاده اشاره میکند .تسرباز با طومششار بزرگششی وارد میشششود .وزیششر طومششار را میگیششرد و
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طومار به دتست بالی پلکان میرود ،روی مبل کنار شاه مینشیند و طومار را بازمیکند(.
شاه عباس :امر کردیم تسران ارتش نقشهی حمله به گرجستان را برایمان طراحی کنند.
)شاه عباس با انگشت به بخشی از طومار اشاره میکند(.
شاه عباس :تسربازان ما باید تا تفلیس پیش برونششد و هرچششه تسششرباز گرجششی تسششر راهشششان
میبینند از بین ببرند .ما چارهای جز پیروزی در این جنگ نداریم .باید هر طور که شششده
گرجستان را تصرف کنیم.
)وزیر تسر تکان میدهد .شاه نگاهی به وزیرش میکند و دوباره به طومار نگششاه میکنششد و
ادامه میدهد(.
شاه عباس :ما باید به ارمنستان و آذربایجان هم مسلط شویم و راهش تصرف گرجسششتان
اتست .نظر شما دربارهی حمله به گرجستان چیست؟
)وزیر دتستی به ریشش میکشد و فکر میکند .بعد به شاه نگاه میکند(.
وزیر :ما هم موافقیم که تسربازان تا تفلیس پیش بروند .باید از کوههای قفقاز پرهیز کنیم
چون گرجیها این منطقه را به خوبی میشناتسند اما تسربازان ما به آنجا آشنایی ندارند.
شاه عباس :نیک گفتی .برای تسخیر تفلیس باید از قلعههای دورادور شششهر عبششور کنیششم.
وزیر ،چه نظری دارید؟
وزیر :از فلخنهای بزرگ اتستفاده کنیم چطور اتست؟
)شاه تسر تکان میدهد(.
شاه عباس :تسربازان ما باید با فلخن باران آتش بر تسر گرجیها فرودآوردنششد و آنهششا را در
قلعههایشان هلک کنند.
)شاه به یکی از تسربازان اشاره میکند .تسرباز جلوی پلکان میایستد(.
شاه عباس :بگو کیومرث وارد شود.
تسرباز از صحنه خارج میشود .با کیومرث وارد صحنه میشششود .تسششرباز جلششوی در ورودی
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تالر کنار تسرباز دیگر میایستد و کیومرث جلوی پلکان میآید و درحالی کششه دتسششت بششه
تسینه اتست تسرخم میکند(.
شاه عباس :از امروز کارت را شروع کن و نتیجه را تا تسه روز دیگر به ما اطلع بده.
کیومرث :امر امر شاه اتست.
)کیومرث به تسمت چپ صحنه میرود(.
شاه :نزد تسران ارتش برویم.
وزیر :برویم.
)شاه عباس و وزیرش از صحنه خارج میشوند .تسمت راتست صحنه که شاه و وزیر در آن
بودند تاریک میشود و فقط تسمت چپ صحنه که کیومرث ایستاده روشن اتست .کیومرث
روی صندلی پشت میز چششوبی مینشششیند و کاغششذ و مششدادی از جیششب لبششاساش بیششرون
میآورد .کاغذ را روی میششز میگششذارد .انگشششت تسششبابهاش را روی قمسششت بششالیی کاغششذ
میگذارد و شروع به خواندن از نوشتهی کاغذ میکند .نور صحنه روی کیششومرث ضششعیف
میشود و تسمت راتست صحنه روشن میشود .بششه جششای شششاه و وزیششر تسششربازان ایرانششی و
گرجی با لباسهای مزین به پرچم ایران و گرجستان وارد صحنه میشوند .همان طور که
کیومرث اعداد را به حروف ابجد ارتباط میدهد تسششربازان بششا گفتششن شششمارهی خششود در
مقابل هم صفآرایی میکنند(.
کیومرث :عدد  55در انتهای تسطر اول از تستون اول چهلتستون نوشته شده .این عششدد از
چه رقمهایی میتونه باشه؟
)کیومرث دوباره فکر میکند .بعد شروع به نوشتن روی کاغذ میکند .یک تسرباز ایرانی با
گفتن عدد  55در تسمت راتست صحنه قرار میگیرد(.
کیومرث 50:به اضافهی  5میشه .55
)کیومرث نتیجه را روی کاغذ اول مینویسد .به طور هم زمان دو تسرباز گرجی بششا گفتششن
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اعداد  50و  5روبروی تسرباز ایرانی در تسمت چپ صحنه قرار میگیرند(.
کیومرث 40:به اضافهی  10به اضافهی  5میشه .55
)کیومرث نتیجه را روی کاغذ اول مینویسد .به طور هم زمان یک تسرباز ایرانی بششا گفتششن
عدد  40در تسمت راتست صحنه در لشگر ایران قرار میگیرد و یک تسرباز گرجی با گفتن
عدد  10به تسمت چپ صحنه میرود و روبروی تسرباز ایرانی میایستد(.
کیومرث 20:به اضافهی  30به اضافهی  5میشه .55
)کیومرث نتیجه را روی کاغذ اول مینویسد .به طور هم زمان دو تسرباز گرجی بششا گفتششن
اعداد  20و  30در تسمت چپ صحنه در لشگر گرجستان قرار میگیرند(.
کیومرث :حال توی  55خود رقم  5رو تجزیه به رقمهششای دیگششه کنششم 1 .بششه اضششافهی 4
میشه .5
)کیومرث نتیجه را روی کاغذ اول مینویسد .هم زمان دو تسرباز ایرانی با گفتن اعداد  1و
 4تسمت راتست صحنه میایستند(.
کیومرث 2 :به اضافهی  3میشه .5
)کیومرث نتیجه را روی کاغذ اول مینویسد .دو تسرباز گرجی با گفتن اعداد  2و  3تسمت
چپ صحنه میایستند(.
کیومرث :با تجزیهی رقم  5توی  55میشه 50 :به اضافهی  1به اضافهی  4میشششه  55یششا
 50به اضافهی  2به اضافهی  3میشه .55
)کیومرث نتیجه را روی کاغذ اول مینویسد(.
کیومرث 40 :به اضافهی  10به اضافهی  1به اضافهی  4میشه  55یا  40به اضششافهی 10
به اضافهی  2به اضافهی  3میشه  55یا  20به اضافهی  30به اضافهی  1به اضششافهی 4
میشه  55یا  20به اضافهی  30به اضافهی  2به اضافهی  3میشه .55
)کیومرث نتیجههششا را روی کاغششذ اول مینویسششد .دتسششتی بششه چششانهاش میکشششد و فکششر
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میکند(.
کیومرث :این رقمها به کدوم حروف ابجد ربط داره؟
)کیومرث کاغذی از جیبش بیرون میآورد و کاغذ را روی میز کنار کاغذ اول میگذارد و
به دقت به کاغذ دوم نگاه می کند(.
کیومرث :اعداد  50و  5بین حروف ابجد معادل کدوم حروفه؟
)کیومرث انگشت تسبابهاش را روی حرف ابجد نوشته شده در کاغذ حرکت میدهد(.
کیومرث :پیدا کردم.
)کیومرث نتیجه را روی کاغذ اول مینویسد .تسربازان گرجی کششه اعششداد  50و  5را گفتششه
بودند با گفتن حروف نون و ه از صحنه خارج میشوند(.
کیومرث :پس عدد  55میشه نون و ه یعنی کلمهی نه .ولی ایششن کششه معنششی نمیششده روی
تستون یک عمارت مهم بنویسن :نه.
)نتیجه را روی کاغذ مینویسد و دوباره فکر میکند .تسربازان ایرانششی و گرجششی بششا گفتششن
جملت زیر از صحنه خارج میشوند(.
تسربازان 40:معادل حرف م 10 .معادل حرف ی 20 .معادل حرف ک 30.معششادل حششرف
ل.
کیومرث 40 :و  10و  5معادل میم ی ه .میشه میه .اینم که معنی نمیده.
)کیومرث نتیجه را روی کاغذ مینویسد .آرنج دتست چپش را روی میز و دتست چپششش را
روی پیشانیاش میگذارد(.
کیومرث 20:و  30و  5معادل کاف لم ه  .میشه کله.
)کیومرث نتیجه را روی کاغذ مینویسد .ابروهایش را بال میبرد(.
کیومرث :چه معنی میده بنویسن کله اونهم روی تستونی از چهلتستون؟ نششه .اینششم نیششس.
باید ادامه بدم.
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)نگاهی به کاغذ اول میکند(.
کیومرث )آهکنان( :اگه بقیه هم جواب نده چی؟ نکنه شاه دتستور قتل منو صادر کنه؟
)کیومرث از نگرانی از جایش بلند میشود و شروع به راهرفتن میکند(.
کیومرث :نه .باید ادامه بدم .هر طور شده باید جواب این معما رو پیدا کنم.
)دوباره به طرف میز میرود و روی صندلی مینشیند و به کاغذها نگاه میکنششد .تسشربازان
ایرانی و گرجی با گفتن جملت زیر از صحنه خارج میشوند .کیومرث به طور همزمان با
خروج تسربازان از صحنه ،نتیجهها را روی کاغذ مینویسد(.
تسربازان 1 :معادل حرف الف 4 .معادل حششرف دال 2 .معششادل حشرف ب 3 .معششادل حشرف
جیم.
)نششتیجه را روی کاغششذ اول مینویسششد .بعششد انگشششت تسششبابهاش روی کاغششذ دوم حرکششت
میدهد(.
کیومرث 50 :و  1و  4معادل نون الف دال .میشه ناد .این که معنی نداره.
)نتیجه را روی کاغذ مینویسد(.
)فکر میکند و دوباره انگشت تسبابهاش روی کاغذ حرکت میدهد(.
کیومرث 50 :و  2و  3معادل نون ب ج .میشه نبج .اینم معنی نداره.
)نتیجه را روی کاغذ مینویسد(.
)دوباره انگشت تسبابهاش روی کاغذ حرکت میدهد(.
کیومرث 40 :و  10و  1و  4معادل میم ی الف دال .میشه میاد.
)نتیجه را روی کاغذ مینویسد(.
کیومرث 40 :و  10و  2و  3معادل میم ی ب ج .میشه میبج) ...مکث(  ...چه بیمعنی.
)نتیجه را روی کاغذ مینویسد(.
کیششومرث 20 :و  30و  1و  4معششادل کششاف لم الششف دال .میشششه کلد) ...مکششث(  ...ایششن
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بیمعنییه.
)نتیجه را روی کاغذ مینویسد(.
کیومرث 20 :و  30و  2و  3معادل کاف لم ب ج .میشه کلبج) ...مکث(  ...معنی نداره.
)نتیجه را روی کاغذ مینویسد .تسرش را بلند میکند و فکر میکند(.
کیومرث )آهکنان( :تازه باید برم تسراغ عدد  731واتسهی تستون آخر چهلتسششتون .بعششدش
هم باید ببینم جابهجا کردن رقمها و به هم ریختنشون چه نتیجهای میششده) .دتسششتی بششه
پیشانیاش میکشد (.چقدر خستهم .بقیهش رو میذارم واتسهی فردا.
)کیومرث کاغذها و مداد را از روی میز برمیدارد و از روی صندلی بلند میشود .صششندلی
را جلو میکشد و از تالر خارج میشود(.
4
)کیومرث(
)همهی صحنه روشن اتست .در تالر مبلهای شاه و وزیر خالی اتست .کیومرث در تسششمت
چپ صحنه روی صششندلی پشششت میششز نشسششته و همششان دو کاغششذ روز قبششل را روی میششز
گذاشته ،مداد در دتستش دارد و مشغول محاتسبه با ارقام معششادل حششروف ابجششد اتسششت تششا
کلمات معادل عدد  731را پیدا کند .نور تسمت چپ صحنه ضعیف میشود .تسمت راتست
صحنه صفحهی شطرنج اتست شاه عباس اول و وزیرش و تسربازان ایرانی و شاه گرجستان
و وزیرش و تسربازان گرجی روی خانههای صفحهی شطرنج مقابل یکدیگر قرار گفتهاند(.
کیومرث 700 :به اضافهی  30به اضافهی  1میشه  731یا  100به اضافهی  600به
اضافهی  30به اضافهی  1میشه  731یا  200به اضافهی  500به اضافهی  30به
اضافهی  1میشه  731یا  300به اضافهی  400به اضافهی  30به اضافهی  1میشه
.731
)کیومرث نتیجهها را روی کاغذ اول مینویسششد .بششه طششور همزمششان دو شششاه و دو وزیششر و
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تسشربازان ایرانشی و گرجشی روی صشفحهی ششطرنج حرکششت میکننشد .کیشومرث انگششت
تسبابهاش روی کاغذ دوم حرکت میدهششد و حششروف ابجششد مرتبششط بششا اعششداد را جسششتجو
میکند(.
تسربازان ایرانی 700 :و  30و  1با هم میشه ذ لم الف یعنی ذل .این کلمه معنی نداره.
)تسربازان ایرانی از صحنه خارج میشششوند .هم زمششان کیششومرث نششتیجه را روی کاغششذ اول
مینویسد .انگشت تسبابهاش روی کاغذ دوم حرکت میدهد(.
تسربازان گرجی 100 :و  600و  30و  1با هم میشه قاف خ لم الف یعنی قخل .ایشن کششه
معنی نمیده.
)تسربازان گرجی از صحنه خارج میشوند .هم زمششان کیششومرث نششتیجه را روی کاغششذ اول
مینویسد .انگشت تسبابهاش روی کاغذ دوم حرکت میدهد(.
وزیر شاه گرجستان 200 :و  500و  30و  1با هم میشه ر ث لم الششف یعنششی رثل .اینششم
معنی نمیده.
)وزیر شاه گرجستان از صحنه خارج میشود .هم زمان کیومرث نتیجه را روی کاغششذ اول
مینویسد .انگشت تسبابهاش روی کاغذ دوم حرکت میدهد(.
وزیر شاه عباس 300 :و  400و  30و  1با هم میشه شین ت لم الف یعنششی شششتل .ایششن
یکی هم معنی نداره.
)وزیر شاه عباس از صحنه خارج میشششود .هم زمششان کیششومرث نششتیجه را روی کاغششذ اول
مینویسد(.
کیومرث :تازه باید بعدا  100تا  700رو به ارقام کوچکتر تجزیه کنم.
)کیومرث آه بلندی میکشد(.
کیومرث :خدا کنه کار به اونجا نکشه وگرنه باید روزها و شششبهای  10تسششال روی بقیهی
رقمها کار کنم .شاه به من فقط تسه روز وقت داده.
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)کیومرث از جایش بلند میشود و کاغذها را با عصبانیت روی زمین پرت میکند(.
کیومرث :لعنت به این تسرنوشت که من دارم .آخه این چششه آرزویششی بششود کششه کششردم؟ ای
کاش آرزو نمیکردم که دوران صفویه رو میدیدم.
)کیومرث دوباره تسر جایش مینشیند(.
کیومرث :باید به اعصابم مسلط باشم وگرنه اصل به نتیجه نمیرتسم) ...مکث(  ...خب حال
باید چه کار کنم؟
)کیومرث فکر میکند(.
کیومرث :حال باید حروف کلمههایی که نوشتم رو به هم بریزم و جابهجا کنم بلکه نتیجه
بده.
کلمههایی که دیروز از عدد  55درآوردم ) ...مکث(.
)کیومرث انگشت تسبابهاش روی کاغذ اول حرکت میدهد(.
شاه گرجستان :نه ،میه ،کله ،ناد ،نبج ،میاد ،میبج ،کلد ،کلبج.
)شاه گرجستان از صحنه خارج میشود(.
کلمههایی که امروز از عدد  731درآوردم ) ...مکث(.
)کیومرث انگشت تسبابهاش روی کاغذ اول حرکت میدهد(.
شاه عباس :ذل ،قخل ،رثل ،شتل.
)شاه عباس از صحنه خارج میشود(.
کیومرث :حروف این کلمهها رو جابهجا کنم چه نتیجهای میده؟
)کیومرث روی کاغذ اول مینویسد(.
کیومرث :کلمههای بامعنی برای عدد  55این کلمههاس :کله ،دان )مثل بششدان( ،جنششب،
میاد ،امید ،یادم ،جیبم ،دلک.
)کیومرث دوباره روی کاغذ اول مینویسد(.
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کیومرث :کلمههای بامعنی برای عدد  731این کلمههاس :خالق ،تالش ،تلش.
)کیومرث مکث میکند(.
کیومرث :کدوم کلمهها رمز چهلتستونه؟
)کیومرث فکر میکند(.
کیومرث :شاید کلمههای کله و خالق باشه.
)کیومرث به تسرش دتست میکشد(.
کیومرث :نکنه معنیش اینه که خالقت تو رو آفرید و کلهات رو برای رمششز چهلتسششتون از
دتست میدی؟ یا مثل کلمههای امید و خالق باشه .یعنی امیششد بششه خششالق نداشششته باشششی
تسرت رو از دتست میدی .شاید هم کلمههای امید و تلش باشه .یعنی امید داشته بشاش و
تلش کن.
)کیومرث دتستی به چانهاش میکشد و فکر میکند .بعد از جایش بلند میشششود و شششروع
به راه رفتن در تالر میکند(.
کیومرث :دو تای اولی ربطی به تلش آدم نداره .یعنی هر چه پیش اومششد کششاری نمیشششه
کششرد ولششی مششورد آخششری بششه تلش خششود آدم ربششط داره .حششال کششدوم یکششی از اینششا رمششز
چهلتستونه؟
)کیومرث میایستد(.
کیومرث :هنوز که مطمئن نیستم تسومی باشه .تا آخرین لحظه صبر میکنم ببینم جواب
درتست کدوم یکییه همون رو به شاه میگم.
)کیومرث به طرف میز میرود و کاغذها و مداد را از روی میز برمیدارد و از صحنه خارج
میشود(.
5
)شاه عباس  -وزیر شاه عباس  -تسربازان  -کیومرث  -جلد(
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)شاه عباس و وزیرش روی مبلهای بالی پلکان نشستهاند .دو تسششرباز جلششوی در ورودی
تالر ایستادهاند .شاه با دتست به یکششی از تسششربازان اششاره میکنششد .تسششرباز از تشالر خششارج
میشود و با کیومرث وارد تالر میشود .تسرباز جلوی در ورودی تشالر کنششار تسششرباز دیگششر
میایستد .کیومرث جلوی پلکان میایستد و تسر خم میکند(.
شاه عباس :بگو چه کردی کیومرث .آیا رمز چهلتستون را یافتی؟
کیومرث :آری .یافتم.
)وزیر از ناراحتی اخم میکند(.
وزیر )با صدای آهسته( :چگونه توانست آن را بیابد؟
شاه عباس :بگو رمزش چیست.
کیومرث :رمز چهلتستون این اتست که برای زنده ماندن باید امید داشت.
شاه عباس :کدام کلمه را برای عدد  55یافتی؟
)کیومرث پاتسخی نمیدهد(.
شاه عباس :کدام کلمه را برای عدد  731یافتی؟
)کیومرث باز هم پاتسخی نمیدهد(.
شاه عباس )فریادزنان( :جلد.
)جلد وارد صحنه میشود جلوی پلکان میایستد و به شاه تعظیم میکند .شاه بششا چشششم
به جلد اشاره میکند .جلد به طرف کیومرث میرود و بششا دتسششتش محکششم شششانهی او را
میگیرد(.
کیومرث )اعتراضکنان( :پاتسخ را میدانم) .زیر لب( :تلشی نکنم تسرم برباد خواهد رفت.
وزیر )با تمسخر( :پس چرا نمیتوانی بگویی؟ )خطاب به شاه( :فدایت شوم دروغ میگوید.
پاتسخ را نمیداند.
)شاه دتست راتستش را به علمت تسکوت برای وزیر بلند میکند .وزیر با نششاراحتی تسششر بششه
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زیر میاندازد(.
شاه عباس :کیومرث پاتسخ را بگو.
کیومرث :کلمههای رمز امید و تلش اتست .حروف ابجششد معششادل عششدد  55کلمهی امیششد
اتست معادل عدد  731کلمهی تلش اتست.
شاه )لبخندزنان( :مرحبا .مرحبا به تو کیومرث .از مرگ رتستی.
)شاه با چشم به جلد اشاره میکند و جلد از صحنه خارج میشود(.
)وزیر از شدت ناراحتی لبهایش را با دندان گاز میگیششرد و زیششر لششب بششا خششودش حششرف
میزند(.
وزیر )با صدای آهسته( :لعنت به تو کیومرث.
شاه عباس :خلعتی برای کیومرث بیاورید.
)یکی از تسربازان از تششالر خششارج میشششود و بششا جعبهای طلیششی رنششگ برمیگششردد .وزیششر
همچنان از ناراحتی زیر لب به کیومرث ناتسزا میگوید(.
وزیر )زیر لب( :مادر به عزا میخواهی در دربار جاخوشکنی؟ حسابت را میرتسم.
شاه عباس :وزیر! خلعت را بر تن کیومرث کن.
)وزیر از پلکان پشایین میرود .تسششرباز در جعبه را بازمیکنششد و لبشاس زرینی از آن خشارج
میکند(.
کیومرث :اگر شاه اجازه فرماید همین لباس )با دتست به لباتسششی کششه بششر تششن دارد اشششاره
میکند( بر تن من کافی اتست.
وزیر )خطاب به شاه( :چه بیشرم اتست این دغلباز که بر ما معلوم نکرد چگششونه پاتسششخ را
یافته و خلعت همایونی را رد میکند.
)شاه عباس با اشارهی دتست ،وزیر را وادار بششه تسششکوت میکنششد .تسششپس از پلکششان پششایین
میرود و جلوی کیومرث میایستد(.
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شششاه عبششاس )خطششاب بششه کیششومرث( :نگفششتی چگششونه پاتسششخ را یششافتی و چششرا خلعششت را
نمیخواهی؟
وزیر )با شتاب خطاب به شاه( :تسزای رد کردن خلعت همایونی مرگ اتست.
شاه عباس )با غرولند( :وزیر.
)وزیر تساکت میشود(.
)شاه با چشم به کیومرث اشاره میکند(.
کیومرث :از حروف ابجد مجموع ارقام مربوط به اعششداد  55و  731دریششافتم کششه امیششد و
تلش کلمههای معادل این دو عدد اتست.
)شاه با دتست به خلعتی که در دتست تسرباز مانده اشاره میکند .کیومرث نگاهی به لباس
زرین میکند و دوباره به شاه نگاه میکند(.
کیومرث :شهریاری جهششان بششا مششن آغشاز شششد و فرزنششدانم جمشششید و فریششدون بشر زمیششن
فرمانروایی کردند.
وزیر )با تمسخر( :تسخنان نامربوط میگوید.
شاه عباس )با خشم( :وزیر.
)وزیر تسکوت میکند(.
شاه عباس :پس چون خودت را شهریار میدانی میاندیشی که نیازی بششه دریششافت لبششاس
زرین از طرف ما نداری.
کیومرث :چنین اتست.
)شاه با دتست به یکی از تسربازان اشاره میکند .تسرباز به طرف کیومرث میرود(.
شاه عباس )خطاب به کیومرث( :بدان که اگر راز چهلتستون را نیافته بودی گسششتاخیات
را نمیبخشیدم اما چون راز آن را به درتستی یافتی از گناهت میگذرم.
)کیومرث تسر تکان میدهد و همراه تسرباز از صحنه خارج میشود(.
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پرده چهارم
بیست و دو تسال بعد از حوادث پرده دوم .یک صبح بهاری.
صحنه :مانند صحنه در پرده اول.
1
)کیومرث  -رویا  -تسیامک  -رهگذران(
)کیومرث و رویا در کنار پسرشان تسیامک بر دامنهی البرز ایستادهاند .رویششا بشا دتسششت بششه
البرز اشاره میکند(.
رویا )خطاب به کیومرث( :گفته بودی که منو میاری دربنششد .بششالخره اون طششور کششه دلششم
میخواس منو آوردی.
کیومرث :خانوم ما که قبل چند بار با هم اینجا اومدیم .از خیلی وقت پیش هم هششر وقششت
رفتیم اصفهان رفتیم چهلتستون .یادته اولین بار بیست و دو تسال پیش بود که رفتیم؟
رویا :یادمه.
تسیامک :ولی خیلی وقته با من نیومدین دربند.
کیومرث :پسرم از چهار تسال پیش که رفتی آلمان مهندتسی بششرق بخششونی هششر وقششت کششه
میاومدی ایران بهت میگفتم :تسیامک بریم دربند .میگفتی :یه موقع دیگه.
)تسیامک میخندد .کیومرث دتستی به شانهی او میگذارد و با رویششا هششر تسششه میخندنششد.
کیومرث دتستش را از روی شانهی تسیامک برمیدارد ،به رویا نگاه میکند و بششه چشششمان
تسیامک خیره میشود(.
کیومرث :چشمات میگن دختر مورد علقهت رو پیدا کردی.
)تسیامک لبخند میزند(.
کیومرث :حال نمیخوای به ما بگی کی ما نوهدار میشیم؟
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تسیامک :هنوز زن نگرفتم که بخواین نوهدار بشین.
رویا :پیداش که کردی.
تسیامک :نه هنوز.
کیومرث :بجنب پسرم .دیگه من و مادرت داریم بششه  52تسششالگیمون میرتسششیم .بششه فکششر
آیندهی خودت و ما باش.
تسیامک :هستم.
)دو رهگذر وارد صحنه میشوند و از کنارشان رد میشوند .کیومرث به یکی از رهگششذران
که تسیگار میکشد اشاره میکند(.
کیومرث )خطاب به رویا( :خانوم این تسیگاریها تکلیفشون با خودشون روشن نیس .از یه
طرف میان کوه هوا بخشورن از یشه طشرف تسشیگار میکششن و دود کشثیف تسشیگار رو وارد
ریهشون میکنن.
تسیامک :من چه تسعادتمندم پدر و مادرم تسیگاری نیستن .خودمم نیستم.
رویا :هستن بچههایی که از دود تسیگار پدر و مادرهاشون عذاب میکشششن و پششدر و مششادر
اونا اصل توجهی به بچهشون ندارن.
تسیامک )خطاب به کیومرث( :از دوران شاه عباس اول نگفتی .قول دادی وقتی ایران میام
برام تعریف کنی.
کیومرث :از به قتل رتسوندن پسر بزرگش میخوای بدونی یا کور کردن دو پسر دیگهش؟
تسیامک )با اشتیاق( :از هر چی که به اون دوران مربششوط میشششه .ایششن کششه چطششور لبششاس
میپوشیدن .چطور حرف میزدن.
کیومرث )با لبخند( :و چطور عاشق میشدن.
)کیومرث به رویا نگاه میکند(.
تسیامک :و چطور عاشق میشدن.
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)کیومرث تسر تکان میدهد(.
کیومرث :برات میگم.
)کیومرث و رویا و تسیامک روی صحنه راه میروند(.
کیومرث :تو اون دوران که مردم تسادهتر از امروز زنششدگی میکششردن و امکانششات امششروز رو
نداشتن )کیومرث و رویا و تسیامک درحالی که کیششومرث از دوران شششاه عبششاس اول بششرای
تسیامک تعریف میکند از صحنه خارج میشوند(.
2
)کیومرث(
)کیومرث به تنهایی بر دامنهی البرز ایسشتاده اتسششت .روی صشحنه راه میرود و بششه وتسشط
صحنه میرتسد .رو به مخاطبان نمایش میایستد .صدایی شنیده میشود(.
صدا:

که چون نو شد او بر دل مردمان
نخستین به کوهاندرون برد جان
فرودش فرازی دگر پیشه داشت
در این خاک پیشینیان ریشه داشت

)کیومرث همچنان روی صحنه میایستد .صحنه تاریک میشود(.

